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WAŻNE TEMATY  2 lata za pobicie policjantki (w zawieszeniu)   * * *    Spada bezrobocie   * * *    Bydgoska policja

rozbiła bardzo groźną grupę przestępczą   * * *   

Jubileusz Polskiego Fiata

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Zmarła Krystyna Wesołek

Dzięki kibicom te święta będą lepsze

Pastuszewski: Warszawa nie liczy się z

W styczniu kolejny rozkład jazdy PKP

Szybkich pociągów nie będzie, za

INNE ARTYKUŁY Z TEJ KATEGORII

Fragment ,,Potopu

W MARCU 2014 ZOBACZYMY CAŁĄ FONTANNĘ ,,POTOP”.

niedziela, 18 grudnia 2011 11:18 Ł.R.

0

Od wielu lat trwa rekonstruowanie bydgoskiego ,,Potopu” niegdyś jednego z symboli

Bydgoszczy. Do zakończenia tego dzieła potrzeba najważniejszej 6 metrowej rzeźby.

Znamy harmonogram prac rekonstrukcyjnych.

 

W misie fontanny mieszczącej się w parku Kazimierza Wielkiego znajdują się już rzeźby

niedźwiedzia z niedźwiadkiem i walczącego z wężami. Odlewanie trzeciej części rzeźby

podzielone będzie także na części. 1 grudnia do odlewni  trafił fragment rzeźby górnej. Tego

samego dnia rozpoczęto rzeźbienie lwa, który ma być element rzeźby dolnej, które zakończyć

ma się planowo 30 czerwca. 1 lipca planowane jest rozpoczęcie rzeźbienia kobiety z

dzieckiem, która wraz z rzeźbą lwa 1 stycznia 2013 roku ma trafić do odlewni.  Odlewanie ma

się zakończyć pod koniec 2013 roku.

Na marzec 2014 roku zaplanowany jest montaż całej rzeźby, co zakończy wieloletnie dzieło

rekonstrukcji bydgoskiego ,,Potopu”.

 

CIEKAWOSTKI

Wysokość fontanny wynieść ma 6,5 metra. Powierzchnia głównej rzeźby wyniesie 120 metrów

kwadratowych, dla porównania rzeźba niedźwiedzia ma powierzchnię 9 metrów

kwadratowych. Rzeźba główna warzyć będzie 6÷8 ton. Do produkcji wykorzystane ma być 8

ton brązu.

 

 

 

WARTO OBEJRZEĆ:

Montaż rzeźby walczącego z wężami w misie:

 

Przewiezienie niedźwiedzia do parku Kazimierza Wielkiego:

Szukaj w portalu Szukaj

Wałęsa o europośle Bydgoskim

Dlaczego plujesz na PIS a uganiasz

Pisowski gęgaczu, najgorzej nasz

Panie Radny, przecież Pan dobrze

Karolak dlaczego tak POdle kłamiesz

Od ciebie leci pisowskim smrodem
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Jutro w Bydgoszczy

Koncerty w Bydgoszczy
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Imprezy w Bydgoszczy
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REKLAMA

KURSY WALUT

Kursy walut w KursyWalutNBP.eu

Notowanie z dnia 2011-12-21

USD 3,3793  1,04%

GBP 5,3190  0,38%

CHF 3,6391  0,66%

EUR 4,4424  0,47%

Polecamy: Ubezpieczenie OC
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